
// СПОРАЗУМЕНИЕ 

по чл. 8 ЗОП за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на активна електрическа енергия и изпълI:Jение функциите на координатор на стандартна 

балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН" 

Днес, .~.~ .~ .~~ ... ~!..„ год. в град София, се сключи настоящото споразумение между: 
1. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН), с адрес: Р България, гр. София, ул. 

"15-ти ноември" № 1, ЕИК BG 000662018, цредставлявана от акад. Юлиан Ревалски - Председател на 
БАН и Росица Деянова - гл. счетоводител на БАН от една страна, в качеството си на възложител на 

основание чл. 5, ал. 1, т.14 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

2. Институт по органична химия с Центьр по фитохимия - БАН (ИОХЦФ), със 

седалище и адрес на управление: Р България, гр. София, ул. Академик Георги Бончев № ... . ............. . , 
блок 9, ЕИК / Булстат: 000663668, представлявано от проф. дн Светлана Симова-Директор на ИОХЦФ 
и Донка Димитрова - гл. счетоводител на ИОХЦФ от друга страна, в качеството си на възложител на 

основание чл. 5, ал. 1, т.14 от ЗОП, страните по настоящото споразумение постигнаха съгласие за 
следното: 

1. Страните се споразумяват да бъде открита и проведена обща открита процедура по чл. 

20, ал. 1, т. 1~ буква "б" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка и сключване на договор с предмет: 
,,Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна 

балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН" за обектите собственост на 

БАН, предоставени за стопанисване на Инстqтут по органична химия с Центьр по фитохимия 

съгласно Списък н~ обектите - Приложение № 1 към настоящото споразумение. 
2. С настоящото споразумение Директорът на Институг по органична химия с Центьр по 

фитохимия упълномощава Председателя на БАН да извърши от името на Институт по органична 

химия с Център по фитохимия. всички правни и фактически дейности по откриването и провеждането 

на посочената в предходния член обща открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква "б" от ЗОП. 
3. Подготовката на документацията за участие в процедурата ще се извърши от БАН -

администрация. 

4. Изготвената документация за участие в откритата процедура за възлагане на оQш~ствена 

поръчка с гореописания предмет се предоставя на Института/Звено на БАН, посочено в т. 2 за 
1обрение. В случай че Институтът/Звено на БАН има предложения за промени в документацията, 

същите следва да бъдат изпратени в писмен вид в срок до две седмици, счит.ано от датата на r 

предоставянето на документацията от БАН - администрация. Окончателното одоряване на 

документацията се извършва с писмо, изпратено от Институга/Звено на БАН, участващо в поръчката 

до Председателя на БАН. 

5. Решението за одобряване на обявлението за обществената поръчка и документацията за 

участие ще бъде подписано само от Председателя на БАН и обявено за ~бликуване в Регистъра на 

обществените поръчки в АОП след като документацията за участие в откритата процедура е одобрена 

от съответния Институт/ Звено на БАН пот. 2 по посочения в т. 4 начин. 
6. Преписка за обществената поръчка ще бъде създадена и поддържана в Профила на 

купувача на Интернет сайта на БАН (http://www.bas.bg/), като всички останали възложители -
Институги и Звена на БАН, участващи в поръчката се задължават да публикуват на Интернет 

сайтовете си в Профил на купувача съобщение за провежданата поръчка с приложен линк към 

преписката И в Профила на купувача на БАН. 



7. Провеждането на процедурата ще се осъществи от БАН-администрация, като 

разглеждането и оценката на офертите ще бъде извършено от определена със заповед на Председателя 

на БАН комисия. 

8. БАН-администрация организира и финансово обезпечава цялостното провеждане на 
обществената поръчка. 

9. Решението за избор на изпълнител ще бъде подписано от Председателя на БАН. 

10. След избора на Изпълнител по обществената поръчка, всеки Институт / Звено на БАН, 

участващо в поръчката сключва като възложител договор за обществена поръчка за посочените в 

Приложение № 1 обекти на Института / Звено на БАН с определения с Решението пот. 9 изпълнител. 
11. Необходимите средствата за изпълнение и плащане по договора за обществена поръчка, 

сключен от Института / Звено на БАН, участващо в поръчката се осигуряват от същия Институт / 
Звено на БАН. 

12. Всеки Институт / Звено на БАН по т. 2 се задължава да публикува на своя Интернет сайт 
в Профил на купувача сканиран вариант на подписания договор, ведно с приложенията към договора, 
съгласно чл. 42 от ЗОП и чл. 24 от Правилника за прилагане на ЗОП, при спазване изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относнq_ 

защитата на личните данни. 

13. Всеки възложител / Звено на БАН по т. 2, участващо в поръчката отговаря за 

.._... изпълнението на задълженията си по Закона за обществените поръчки, свързани с поръчката. 

За неуредените от настоящото споразумение въпроси се прилага действащото в Р България 

законодателство. 

Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от 
страните. 

._..ад. Юлиан Ревалски 

Председател на БАН 

За ИОХЦФ: 

. „ •••••• .••••.•••.. ;/h 
Росица Деянова Име: jJrhfU-q (J/J,К 1ф 
Гл. счетоводител на БАН Гл. счетоводител на ... .. . . .. . .. .. . ... . .. . 

Съгласували: /11-'"1· е_ ~ц~ ~ 
Чл.-кор. К. Ганев - и .д. Ръковод~;; ~А(), 4.j . t'З . 2P/:J r, 

М. Кръстева - н-к отдел пдj //((JttP' / (l/,{J?, /j 
, . Андреева - н-к отдел У · 


